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مقدمه
عوامر كسارت ای كاکزی در گلخانه شامر قارچ های بیمارگر ،نماتدها ،باکكری ها ،عله

ههای

هر  ،حشرات و کنه ها هسكند .این عوامر به روش های شیمیایی و غیر شیمیایی کنكرل می شهوند.
روش های شیمیایی شامر اسكفاده ا ترکیبات گا ی و غیر گا ی اس ..مهم تهرین ترکیهگ گها ی
ضد عفونی كاب مكیر بروماید اس .که مصرف ان در بسیاری ا کشور ها ممنهو شهده اسه ..در
ایران این ترکیگ با محدودی .مصرف مواجه اس .و طبق تواقفات به عمر آمده قرار اس .تا سال
 2115ممنو شود .مهم ترین روش غیر شیمیایی  ،روش آفكابدهی كهاب و مهواد بسهكری گلخانهه
برای کنكرل عوامر كسارتزای كاکزی یا عواملی که یک مرحله یسكی ا آنها در كاب بسر می برد
می باشد .روش آفكابدهی كاب با پالسكیک اولین بار توسط گلخانهه داران ژاپنهی -1771-بهه کهار
گرفكه شد و سپس توسهط  katan et al 1976معرفهی و مكعاقبها آن درکشهورهایی بها آب و
هوای گرم به کار برده شد .همچنین این روش حدود  55سال پیش در سال  1776توسط Katan
و  Deveyگزارش شد و مورد توجه مدیران برنامه  IPMقرار گرف .و به سرع .به عنوان یهک
روش غیر شیمیایی در سایر کشورها به کهار بهرده شهد .در ایهن روش بها بهه دام انهداككن انهرژی
كورشیدی در یر پالسكیک و گرم شدن كاب تا  71درجهه سلسهیو

سهح كهاب و 41درجهه

سانكی گراددر عمق  45سانكیمكری بسیاری ا عوامر كسارتزای كاکزی کنكرل شدند .
شرایط محیحی ا جمله دمای هوای محیط ،شدت تابش كورشید ،طول رو افكابی ا جمله عوامر
محدود کننده کاربرد این روش در بعضی مناطق اس..
هم اکنون در بیش ا  51کشور جهان این روش بکار برده می شود پس ا ایهن تحقیقهات گسهكرده
ای درباره اثرات این روش بر روی سهاككمان و بافه .كهاب ،تغییهرات در منهابع غهيایی كهاب،
قارچهای بیماریزای كاکزی ،نماتد و باکكری ها و نیز تاثیر بر فعالی .آنكاگونیسكهای كاکزی انجهام
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شد .در ایران آمار دقیقی ا سح اراضی کشاور ی و گلخانه که با روش آفكهاب دههی تیمهار مهی
شوند ،در دس .نسی ..اما در مناطق مخكل

کشهور ا جملهه جیرفه .و کهنهور ،ورامهین ،یهزد ،

اصفهان مورد اسكفاده قرار می گیرد.
حساسيت عوامل خسارتزای خاکزی به دما
دامنه حساسی .موجودات نده به دما مكفاوت اس ..تعداد معدودی ا موجودات قادرنهد دماههای
باالتر ا حد مكعارف را تحمر کنند و بیشكر موجودات در دماهای پایین ندگی می کنند .برای مثال
حد باالی دما برای گیاهان آوندی  45درجهه سلسهیو  ،بهرای قارچهها  61درجهه سلسهیو
باکكری ها  71-111درجه سلسیو

و

اس ..اما باید توجه داش .که مدت مان در معرض دما قهرار

داشكن ،محیط كشک یا رطوبكی بودن ا عوامر مهم در تعیین دامنه حساسی .موجودات نسب .بهه
دما می باشد .برای مثال سرع .افزایش دما در محیط های مرطوب نسب .به محیط كشهک بیشهكر
اس . .همچنین بير گیاهان  ،میکرو ارگانیسم ها و انهدامهای در حهال اسهكراح .و غیهر فعهال در
شرایط محلوب فعال شده و حساسی .آنها نسب .به دما بیشكر می شود.
همچنین درباره مکانیسم تاثیر این روش ،دماهای موثر كاب بهرای کنكهرل عوامهر كسهارتزا ،قحهر
پالسكیک رنگ و سایر مشخصات فنی پالسكیک ،طول رو ،میزان رطوب .كاب ،اطالعهات یهادی
بدس .آمده اس . .اما بعضی موارد ا جمله کوتاه کردن دوره آفكابهدهی ،حفهآ آنكها گونیسهكها ی
بیولوژیک و ...تحقیقات ادامه دارد و نكایج كوبی ارایه شده اس ..برای مثال کاربرد پالسكیکهای دو
الیه  1225درجه ،دمای كاب را بیشكر ا پالسكیکهای یک الیه میکند یا کاربرد توام آف .کش مكهام
سدیم با د های یر کشنده و روشهای آفكابدهی در کاهش طول دوره آفكابدهی موثر اس. .
به هر حال روش آفكابدهی همراه با تغییرات شهیمیایی ،فیزیکهی و بیولهوژیکی در كهاب اسه ..ا
جمله افزایش غلظ .نیكرات منیزیم و کلسیم می باشد که همراه با افزایش  ECكاب اس. .
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مشخصات خاک و بسترهای کشت
كاب مخلوط پیچیده ای ا مواد معدنی ،آلی و موجودات نده اس..
كصوصیات فیزیکی ،شیمیائی و بیولوژیکی :كصوصیات فیزیکی كاب مرکگ ا سه فا یا حاله.
جامد ،مایع و گا هسكند .محالعه فیزیکی این سه فا  ،فیزیک كاب نام دارد و مشكمر بر موارد یر
می باشد  :دانسیكه و تخلخر – باف – .ساككمان – رنگ  -نگهداری و حرک .آب در كاب .
كصوصیات شیمیائی :محالعات مربوط به كواص شیمیائی كاب به كصوصیات شیمیائی كاب کهه
بسههههكگی بههههه ترکیههههگ معههههدنی ،مههههواد آلههههی و محههههیط دارد ،مههههی

پههههردا د.

فهم شیمی كاب در فهم تشکیر كاب و حاصلخیزی نقش مهمی دارد.
كصوصیات بیولوژیکی :بیولوژی كاب محالعه موجهودات نهده در كهاب اسه ..تعهداد یهادی
باکكری ،قارچ ،کرمها ،حشرات در كاب ندگی می کنند .بسیاری ا این موجودات نده به تهامین
حاصلخیزی كاب بواسحه تجزیه باقیمانده های گیاهی و جانوری که منجر به گردش مجدد عناصر
غيایی می شود ،کمک می کنند ( .نقر ا لحفی ،کارشنا

مهندسی محیط یس).

هرچه دانه كاب ریزتر باشد ،آب بیشكری را به كود جيب میکند بحور کلی كهاب كهوب و حهد
واسط ا دانههای ریز و درش .تشکیر یافكه اس..
مواد تشکیر دهنده كابها  :موادی که كابها را تشکیر میدهند به چهار قسم .تقسیم میشوند
مواد سخ : .مواد سخ .را ترکیبات معدنی تشکیر میدهند ولی ممکن اس .دارای مقداری مهواد
آلی نیز باشند .البكه این ترکیبات معدنی ا تخریگ سنگهای اولیه یا سنگ مادر حاصر شدهاند کهه
گاهی اوقات همراه با مواد تا ه کلوئیدی و نمکها میباشند.
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موجودات نده در كابها  :تغییراتی که در كابها انجام مهیپهيیرد بوسهیله موجهودات نهده در
كاب انجام میگیرد .قبر ا همه ریشه گیاهان ،باکكریها ،قارچها ،کرمها و باالكره حلزونها در این
تغییرات شرک .دارند.
آب موجود در كابها  :آبی که در كاب وجود دارد حمر مواد حرشده را به عهده دارد کهه البكهه
این مواد حمر شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف میرسد .آب موجود در كابها ا باران و
آبهای نفوذی  ،آب جيب شده و باالكره آبهای یر مینی تشکیر شهده کهه در مواقهع كشهکی ا
محر كود كارر شده و بمصرف میرسد.
هوای موجود در كاب  :هوا همراه با آب در كابها وجود دارد که البكه این هوا ا ضروریات رشد
و نمو گیاهان میباشد .مقدار اکسیژنی که در این هوا وجود دارد ا دی اکسید کربن کمكر اسه .و
این بدان عل .اس .که ریشه گیاهان برای رشد و نمو اکسیژن مصهرف کهرده و دی اکسهید کهربن
پس میدهند .تقسیمبندی كابها ا لحاظ سنگهای تشکیر دهنده بر حسهگ دانههههای تشهکیر
دهنده كاب مكفاوت اس .که عبارتند ا :
كاب رسی :ذرات ر

) (Clayدارای قحری کوچکكر ا  12112میلیمكر میباشند و در حدود

 51۵كاب را تشکیر میدهند .كابهای رسی چون دارای دانههای بسیار ریزی هسكند که به كاب
سرد معروفند و در مقابر رشد گیاهان مقاوم .نشان داده و رشد آنها را محدود میکنند.
▪كابهای سیلكی  51 :درصد این نو كابها را ذرات سلی .تشکیر داده اس .که دارای قحری
بین  1215تا  12112میلیمكر میباشند و بر حسگ اینکه ناكالصی مثر ماسه  ،ر

و غیره بهمراه

دارند به نام كابهای سیلكی ماسهای و یا سیلكی رسی معروفند▪ .كابهای ماسهای  :این كابها
ا  75۵ماسه تشکیر شدهاند .قحر دانهها ا  1216تا  2میلیمكر اس .و بر حسگ اندا ه دانههای
ماسه به كابهای ماسهای درش ، .مكوسط و ریز تقسیم میگردند .مقدار کمی ر

كاصی.
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كابهای ماسهای را تغییر میدهد و این نع كاب آب را بیشكر در كود جيب میکند تا كابهای
ماسهای که فاقد ر

هسكند.

كابهای اسکلكی :كاکهای اسکلكی به كاکهایی اطالق میگردد ب در حدود  75۵آن را دانههایی
بزرگكر ا  2میلیمكر ا قبیر قلوه سنگ  ،دیگ و شن تشکیر میدهنهد .ایهن كهابهها  ،آب را بهه
مقدار یاد ا كود عبور میدهند و ليا همیشه كشک میباشند.
مواد بستری:
بسكر کاش .به موادی گفكه می شود که ریشه گیاه در آن رشد می کند .این مواد مخلوطی ا مواد
آلی و معدنی و یا هر یک به تنهایی اس..
پرلی :.یک ماده معدنی اس .که به عنوان بسكر کش .گیاهان گلخانه ای ا آن اسهكفاده مهی شهود.
این ماده ا سنگ اتشفشانی سیلیکات آلومینیوم در دمای 521درجه سیلسیو
اسكایروفوم:یک محیط کش .معدنی اس .که ا فومهای پلی اسكایرین پ

بدس .می آید.
کرده تولید شده اس. .

باگا  :یک نو محیط کش .آلی بوده که ا بقایای نیشکر درس .می شود.
پشم شیشه :یک م حیط رشد معدنی بوده که ا سنگ با ال .یا کانی های دیگهر کهه در دمهای بهاال
ذوب شده و به صورت تارهای درهم پیچیده درآمده اس . .پشم شیشه را در اندا ه ههای مخكله
درس .کرده و ا آن به عنوان بسكر کاش .اسكفاده می کنند .
پی :.یک ماده آلی نیمه تجزیه شده بقایای كزه در شرایط گرم و مرطوب می باشد کهه بهه عنهوان
محیط کش .گیاهان اسكفاده می شود .بهكرین نو پی .اسفاگنوم اس. .
ترکیگ پی .الی : .به مخلوط پی .و پرالی .گفكه می شود که حهاوی پیه .و پرالیه .یها ورمهی
کوالی .می باشد .

7

روش های ضد عفونی خاک و بسترهای کشت در گلخانه  .ولی اله بنی عامری منتشر نشده

ورمی کوالی : .یک محیط کش .معدنی اس .که ا سیلیکات منیزیم  ،آههن و آلومینیهوم تشهکیر
یافكه که در اثر حرارت الیه های سیلیکاتی منبسط شده و یک ساككمان آکاردیونی به كود میگیرد .
کوکوپی :.ا گیاه نارگیر تهیه می شود که دارای سه نو چیپسی  Coir ،یا رشكه ای و كرد شده
یا نرم می باشد .
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عوامل خسارت زای خاک زی در گلخانه
عوامر كسارت ای كاکزی در گلخانه شامر قارچ های بیمارگر ،نماتدها ،باکكری ها ،عله

ههای

هر  ،حشرات و کنه ها هسكند .فهرس .مهم ترین عوامر كسارت ا در جدول  1ارایه شده اس..

جدول  -7فهرست مهم ترین عوامل خسارت زای خاکزی در گلخانه
ردیف

نام فارسی

ميزبان

نام علمی

قارچ های بيمارگر

1

میخک

پوسیدگی فو اریومی ساقه

2

میخک

پژمردگی فو اریومی

5

شگ بو

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

4

گیاهان آپارتمانی

پوسیدگی ساقه و پژمردگی

5

كیار ،گوجه فرنگی

6

كیار ،گوجه فرنگی

7

كیار ،گوجه فرنگی

پوسیدگی ساقه

8

كیار  ،گوجه فرنگی

کپک پنبه ای

7

گوجه فرنگی

بوته میری

گیاهان آپارتمانی
بیماری مرگ گیاهچه

Fusarium solani
Fusarium
oxysporum f.sp.
dianthi
Sclerotinia
sclerotiorum
Sclerotium rolfsii
Pythium
aphanidermatu
m
Verticilium
dahliae
Fusarium equisti
Sclerotinia
sclerotiorum
Phytophthora
micotinae var
parasitica
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پژمردگی فو اریومی

11

گوجه فرنگی

11

سبزی های گلخانه ای

آبد دب

12

كیار  ،گوجه  ،ژربرا و

مگس مینو برگ

Fusarium
oxysporum fsp
lycopersici

حشرات و کنه ها

داوودی
15

Gryllotalpa
gryllotalpa
Liriomyza trifolli
Thrips tabaci

گیاهان ینكی و سبزی ها تریپس پیا

14

لیسیانكو

برگخوار چغندر قند

15

كیار  ،گوجه فرنگی و

کنه تارتن

گیاهان ینكی

Spodoptera
exigua
Tetranychus
urticae

سایر
16

گیاهان ینكی

باکكری لهیدگی طوقه و ریشه

17

كیار  ،گوجه  .....و

نماتد مولد غده ریشه

گیاهان ینكی

Erwinia
caratovora
Meloidogyne
javanica
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روش بخار دهی خاک و بسترهای کشت
روش بخار دهی كاب و مواد بسكری ا جمله روشهای فیزیکی کنكرل عوامر كسارت ای كهاب
گلخانه اس ..در این روش بخار آب یا آب داغ با دمای 81-111سلسهیو

بهه مهدت  51تها 45

دقیقه بکار برده می شود .به نظر می رسد این روش در مقایسه با روش آفكابدهی پرهزینهه و وقه.
گیر باشد ،اما اسكفاده ا آن در مساح .های کوچک و در مهواقعی ا سهال کهه امکهان اسهكفاده ا
روش آفكابدهی نیس .می تواند مقرون به صرفه باشد .این روش عمدتا در کشهورهای پیشهرفكه ا
جمله هلند ،آلمان و آمریکا اسكفاده می شود .روش بخار دهی كاب و مواد بسكری در مقایسهه بها
روش آفكابدهی برای کنكرل عوامر كسارتزای كاکزی گلخانه موثرتر اس..

روش آفتاب دهی خاک و بسترهای کشت
روش آفكاب دهی كاب یکی ا مهم ترین و رایهج تهرین روش ههای غیهر شهیمیایی کنكهرل مهوثر
بسیاری ا قارچ ها  ،باکكر ها ،نماتدها ،حشرات و کنه ها ،بير عل
ار ان ،قابر دسكر

ههای ههر اسه ..ایهن روش

 ،سالم و سا گار با محیط یس .اس ..اما معایگ آن فراگیر نبودن کهاربرد در

همه مناطق ،عدم کش .كاب در یک دوره  1تا  2ماهه اس..
انجام آفكاب دهی كاب بسیار ساده اس .و شامر  5مرحله می باشد.
آماده سا ی كاب
اولین گام در انجام فرایند آفكاب دهی شخم دن بسكر مین و آماده سا ی آن برای کش .می باشد
تا بعد ا عملیات ا تغییر دادن و بهم دن كاب جلوگیری شود .بهكرین نكایج فقط تها عمهق 6 -5
سانكی مكر باالیی سح كاب بدس .می آید بهكر اس .تجهیزات آبیاری و کودها را قبر ا عملیات
به كاب اضافه کنیم .بسیار مهم اس .که منحقه ای که می كواههد عملیهات روی آن انجهام شهود
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صاف باشد و ا علفهای هر و باقیمانده گیاهان و کلوخ پاب باشد یرا این مواد باعث می شود که
پالسكیک ا سح
سح

مین بلند شود و حداکثر میزان حرارت موقعی بدس .می آید که پالسهكیک بهه

مین نزدیک باشد و باید ا بوجود آمدن محفظه های هوایی بوسهیله کلهوخ ههای بهزرگ و

شکافهای عمیق در سح

مین جلوگیری کرد .سح كاب باید مسح و نهرم شهود و یهک سهح

صاف بوجود آید تا در مان آبیاری آب بحور یکنواك .در كاب نفوذ کند و آنرا مرطوب سا د
آبیاری كاب :كاب باید بخوبی آبیاری شود  ،چون رطوب .باعث می شود که گرما سریع تر و در
عمق بیشكری در كاب نفوذ کند و ارگانیسمها به حرارت حسا

تر شوند .كاب را می توان پس ا

گياشكن لوله های پالسكیکی بوسیله روش آبیاری قحهره ای آبیهاری کهرد .آبیهاری در یهر سهح
پالسكیکی معموالً آف .ها را کمی ودتر و بمقدار بیشكری کنكرل می کند .آبیاری قحره ای بهكرین
نكایج را دارند .آبیاری باید بمقداری انجام که آب روی كاب نایسكد و تماماً نفوذکند .
کندن شیار
یک گودال به عمق 11تا  15سانكی مكر دور تا دور محیط کرت حفر شود که بهرای قهرار دادن لبهه
هههههههههای پالسههههههههكیک درون آن مههههههههورد اسههههههههكفاده قههههههههرار میگیههههههههرد.
پوشاندن  :سح كاب با پالسكیک پوشانده می شود .این پالسكیک می بایس .شهفاف باشهند ( نهه
سیاه و نه رنگی ) پالسكیک را تا آنجا که ممکن اس .کشیده و وقكهی کهامالً در محهر كهود قهرار
گرف .گودال ا كاب پر می شود .این کار باعث میشود که پالسكیک در جای كود ثابه .بمانهد و
ا رفكن هوا به یر آن یا حرک .هوا در یر آن جلوگیری می کنهد.چنانچهه ا یهک پالسهكیک دو
الیه اسكفاده شود تأثیر آفكاب دهی بیشكر میشود .با اسكفاده ا پلهی اتهیلن شهفاف نهور كورشهید
مسكقیماً ا پالسكیک عبور کرده و كاب را گرم می کند  .پالسكیک شفاف و نا ب به قحر  41تا 61
میکرون به نور كورشید بیشكر اجا ه می دهد که ا آن عبور کند .پالسكیک شفاف و نا ب بیشكر ا
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پالسههكیک سههیاه بههه اشههعه كورشههید اجهها ه عبههور مههی دهههد و كههاب بیشههكر گههرم میشههود.
پالسكیک بمدت  4-8هفكه در گرمكرین ماههای تابسكان در محر مورد نظر می بایس .قهرار گیهرد.
در اسكان تهران بهكرین مان برا ی انجام آفكاب دهی ا ماه تیر تها مهرداد اسه ..میهزان موفقیه.
آفكاب دهی بسكگی به میزان درجه حرارت كاب و میزان تشعشع دارد .افزایش مان آفكاب دههی
مضر نیس ..چنانچه نخواهیم که مین را یر کش .ببریم باقی گياشكن پالسكیک میكواند کنكهرل را
بیشكر کند و بعنوان یک مانع بر علیه آلودگی مجدد عمر کند.
بر داشكن پالسكیک و کش : .پس ا اینکه كاب بمدت  4-8هفكه در معرض تشعشع كورشید قرار
گرف .می توان پوشش پالسكیکی را برداش . .برداشكن پالسكیک بایهد بها دقه .كهاص و بهدون
آسیگ دن به كاب همراه باشد  .هیچگاه كاب را دوباره شخم نزنیم یرا باعث می شود بهيرهای
گیاهان هر و ارگانیسمهای بیماریزا که در اعماق مین بوده اند و تح .تا ثیر حرارت قرار نگرفكه
اند دوباره كاب را آ لوده کنند  .به همین دلیر اس .که آماده سا ی كاب و اضافه کهردن کودههای
شیمیایی و یا قرار دادن تجهیزات سیسكم های آبیاری باید قبر ا پو شهاندن سهح

مهین بوسهیل

پالسكیک صورت گرفكه باشد رها سا ی پالسكیک در محهیط باعهث الهوده سها ی محهیط یسه.
میشود .پالسكیک پلی اتیلن شفاف قادر اس .که در مقابر درجات باالتری ا حهرارت نسهب .بهه
پالسكیک سیاه مقاوم .کند  .میكوان پالسكیک را برداش .و برای بار دوم ا آن اسكفاده کهرد  .بهرای
اسكفاده مجدد ا پالسكیک در بركی موارد برای گیاهانی نیا به درجه حرارت باالتری برای کشه.
دارند می توان پالسكیک را به رنگ سفید در آورد در مورد گیاهانی به كاب كنک تری نیا دارنهد
باید به موقع پالسكیک را برداش .تا كاب قبر ا کش .كنک شود مانی که پالسكیک را برداشكیم
می توانیم کش .را شرو کنیم.
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دما در سح كاب و یر پالسكیک  71درجه سلسیو
سلسیو

و در عمق  11تا  15سانكی مكر  51درجهه

و عمق  51سانكی مكری حدود  58تا  41درجه سلسیو

می رسد.

در یک تحقیق پالسكیک بی رنگ و شفاف با ضخام 41 .تها  211میکهرون مهورد آ مهایش قهرار
گرف .و مناسگ ترین ضخام 61 .تا  81میکرون تشخیص داده شد .امها چنانچهه پالسهكیک کهنهه
گلخانه برای این کار اسكفاده می شود توجه نمایید که بدون سوراخ و پارگی باشد.
رطوب .نسبی عامر بسیار مهمی در موفقی .روش افكاب دهی اس ..میزان رطوبه .كهاب و مهواد
بسكری نباید کمكر ا  71 – 61درصد باشد.
نو باف .كاب در کارایی این روش موثر اس. .برای مثال در كاکههای شهنی کهارآیی ایهن روش
بیشكر اس ..دامنه نوسانات دمایی ا 25درجه در ساعات صب

ود  5صب تها 71درجهه ا 12/51

رو اس..
 Biofumigantترکیبی ا روش آفكابدهی و اسكفاده ا د های ریز کشنده ترکیبات شیمیایی یا
مواد گیاهی اس ..یکی ا روش های معمول اضافه کردن کود حیوانی  +کود اوره اس .یا اسهكفاده
ا بقایای کلم  Brassicasکه تولید گا های سمی در طی عمر فراوری یا کمپوس .می نمایهد و
باعهههههههههث ا بهههههههههین رفهههههههههكن عوامهههههههههر كسهههههههههارت ای كهههههههههاب
می شود .برای این منظور می توان تا  2تن ا بقایای کلم در هر هکكار اسكفاده نمود.

کنترل بيولوژیک عوامل خسارت زای خاک زی گلخانه
امرو ه اسكفاده ا ترکیبات بیولوژیک در كاب ،در بسیاری ا کشورها رایهج و مكهداول اسه . .در
کشور ما نیز تالشهای یادی صورت گرفكه و آ مایشات مكعددی در این ارتباط انجام شده اس..
حدود  111هکكار ا سیزی های گلخانه ای در سال راعی  1571 – 1571با این روش تیمار شد .
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آنكاگونیس .ها:

مهمكرین انكاگونیس .های كهاکزی در گلخانهه  Tricoderma harzianumو Bacillus
 penetransو  Gliocladium sppهسكند.
آ مایشات گلخانه ای نشان داد که اسكفاده توام  T. harzianumبا نهام تجهاری تریهانوم پهی در
تیمار بيری و نیز افزودن به كاب همرا با اسهید هیومیهک بیشهكرین تهاثیر را در کنكهرل بیماریههای
كاکزاد دارد .بررسی های گلخانه های تولیدی نشان داد که مصرف تریانوم پی به میهزان  41و 51
میلیگرم به ا ای هرگیاه به ترتیگ با عث کاهش بیماری به میزان  71و  67درصد شده اس..
بههرای کنكههرل بیمههاری باکكریههایی گههال طوقههه گههر ر

 Agrobacteriom SPاسههكفاده ا

سوسپانسیون باکكری Agrobacteriom radiobacterتوصیه شده اس. .
حضور این باکكری روی ریشه و طوقه گر ر ا آلودگی گیاه به نژاد بیماریزای بهاکكری جلهوگیری
می کند .
روش گاز دهی خاک و بسترهای کشت
محابق با دسكورالعمر سا مان حفآ نباتات کشور:
ضدعفونی بسكر ریشه ائی قبر ا کاش .قلمه ها :
 -1در صورت اسكفاده ا پرلی .تا ه نیا ی به ضد عفونی آنها نمی باشد .
-2در صورت اسكفاده ا پرلی .در چند نوب .ال م اس .پهس ا سهرند کهردن و جهدا نمهودن
بقایای گیاهی طبق بند  5ضد عفونی شود.
 -5در صورت اسكفاده ماسه و یا مخلوط ماسه و پرلی .ال م اس .ابكهدا ماسهه بخهوبی شسهكه
شود و عاری ا كاب گردد .سپس به تنهائی و یا مخلوط یا پرلی .مورد اسكفاده قرار گیهرد .در
این صورت روش ضد عفونی آن عبارت اس .ا :
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روش های ضد عفونی خاک و بسترهای کشت در گلخانه  .ولی اله بنی عامری منتشر نشده

-1-5اسكفاده ا واپام (مكام سدیم)
واپام مورد نیا به میزان 111 -141 ccدرهر مكر مربهع ا سهح بسهكر بها مقهدار مناسهگ آب
(21لیكر برای  11مكر مربع)پاشیده شده و سپس پوشانیدن سح بسكر با پوشهش پالسهكیکی بهه
صورت کامر انجام شود .مدت مان ضد عفونی حداقر 72ساع .بوده و مدت تهویه و انكظار
برای اسكفاده ا بسكر ضدعفونی شده با واپام  2-5هفكه می باشد.در طول مدت هوا دههی ال م
اس .هر  5-7رو یکبار عمر بر هم دن بسكر ریشه ائی با رعای .اقدامات ایمنی انجهام تها
گا موجود در ان بحور کامر كارر شود دمای مناسگ بسكر برای انجام عملیات ضد عفونی با
واپام  15-25درجه سلسیو

می باشد.در مان اسكفاده ا واپام ،بسكر باید نسبكا كشک باشد.

-2-5اسكفاده ا گا مكیر بروماید :
این گا صرفا برای ضدعفونی بسكر تهیه شده ا ماسه شسكه اسكفاده می شودمیزان گا مصرفی
بین  41-51گرم در مكر مربع بوده و مدت مان ضدعفونی حداقر  48ساع .می باشهد .پهس
ا پایان عملیات ضدعفونی ،تهویه بسكر ضد عفونی شده به مدت  7-14رو الزامی اس..
حداقر دمای بسكر برای ضدعفونی با گا مكیر بروماید  15درجه سلسیو

می باشد در ضمن

ضروری اس .چند رو قبر ا شرو عملیات ضدعفونی بسكر ریشهه ائهی آبپاشهی کانهر آن
انجام و در مان ضدعفونی رطوب .بسكر ریشه ائی باید در حد  ۵71ظزفی .نگهداری باشهد.
در صورت وجود محدودی .مانی ا نظر تهویه و لزوم کاش .سریعكر قلمه ها در بسكر ریشه
ائی میكوان با انجام چند نوب .آبپاشی کامر بسكر و كهارر کهردن آب اضهافی ا هکهش هها
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،شسكشوی بسكر را انجام و بدین وسیله گا موجهود در بسهكر را ا آن كهارر نمهود  .در ایهن
صورت مدت مان تهویه بعد ا شسكشو بیش ا  5-7رو نخواهد بود .
-5-5اسكفاده ا فرمالین تجاری :۵57
برای بسكرهای تهیه شد ه ا ماسه شسكه و یا مخلوط ماسه شسهكه و پرلیه .میكهوان ا محلهول
۵2فرمالین تجاری ۵57اسكفاده نمود .محلول فرمالین ،باید حداقر تا عمهق توسهعه ریشهه هها
( 15-25سانكی مكری )رسانیده شود در مان اسكفاده ا فرمهالین درب و پنجهره ههای گلخانهه
میس .کامال مسدود باشد  .مدت مان ضد عفونی با فرمالین  72ساع .و مدت مان عملیات
تهویه  5-7رو می باشد .در صورت اسكفاده ا فرمالین برای ضدعفونی بسكر ریشه اوی مهی
توان هم مان با ضد عفونی بسكر ریشهه ائهی ،تمهام قسهمكهای داكهر گلخانهه میسه .را بها
پوشاندن محلول ۵2ا فرمالین تجاری ضد عفونی کرد.
تيکر:
 در صورت اسكفاده ا واپام ومكیر بروماید برای انجام ضد عفهونی بسهكر ریشهه ائهی،ضدعفونی سح داكر گلخانه میس .با اسكفاده ا فرمالین ۵2و یها وایهكکس  1/5درصهد(یک
لیكر ا وایكکس تجاری در 11لیكر آب)ضروری اس. .بسكه بودن درب و پنجره ها به مهدت -4
 5رو و تهویه بمدت  5-7رو کافی اس..
 -بهكر اس .دمای بسكر در تمام حاالت بحهور مكوسهط  25درجهه سلسهیو

باشهد (بها

اسكفاده ا پا گرما می توان دمای محلوب مورد نظر را تامین کرد.
 در صورت باال بودن میزان رطوب .بسكر و نیز در شهرایحی کهه دمهای بسهكر بهیش ا 51درجه و کمكر ا  8درجه سلسیو

باشد انجام ضد عفونی با مكیر بروماید و واپهام و فرمهالین
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بدلیر دارا بودن كحرات یاد برای سالمكی انسان و نیز تاثیر کم انها در کنكرل عوامر كسهارتزا
،توصیه نمی شود .
 -4-5اسكفاده ا قارچ کش توپسین ام با د  2در هزار برای ضدعفونی بسكر ریشه ائی قبر و
پس ا کاش .قلمه ها (در مرحله قبر ا ریشه ائی) می تواند در کاهش پوسیدگی های ناشی
ا بركی بیماریهای قارچی موثر واقع شود  .در مرحله پس ا ریشه ائهی مهی تهوان ا قهارچ
کشهائی نظیر کاربندا یم،کاپكان باد  1-2در هزار برای محلول پاشی در سهح بسهكر در چنهد
نوب .اسكفاده نمود.
ب:ضد عفونی شالوده كاب قبر ا گلدان :
-1كرد کردن کلوكه ها و سرند کردن كاب و اككالط آن با ماسه و مواد آلی برای تهیه شالوده
كاب گلدان
 -2پهن کردن شالوده كاب گلدان بر روی سح غیر قابر نفوذ بهرای گا (سهح بكهونی و یها
پوشش پالسكیکی ضخیم)
 -5با توجه به یاد بودن سای .های اتصال مواد آلی با گا مكیر بروماید و به تبهع آن افهزایش
باقیمانده برم در كاب و مشکر شدن عملیات تهویه و افزایش كحر گیهاه سهو ی ،ال م اسه.
میزان مواد آلی كاب ا  ۵5بیشكر نشده و این مواد باید پوسیده و کهنه باشند.
 -4اسكفاده ا گا مكیر بروماید برای ضد عفونی شالوده كاب گلدان قبر ا کاش:.
 -1-4ارتفا كاب پهن شده بر روی سح بكون و یا پالسكیک ضخیم که حهداکثر  41سهانكی
مكر باشد (با توجه به سبک بودن كاب مورد اسكفاده برای نهال یكون )در صهورت کهم بهودن
درصد شن وماسه و یاد بودن ر ،حداکثر ارتفا  51سانكی مكر كواهد بود.
 -2-4دمای كاب باید در عمق  21-25سانكی مكری ،حداقر 15درجه سلسیو

باشد.
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 -5-4دمای مناسگ كاب برای انجام عملیات ضد عفونی 15-25درجه سلسیو

باشد.

-4-4رطوب .كاب باید کافی باشد (به انهدا ه ۵51رطوبه .نگههداری )بهرای تهامین رطوبه.
مناسگ باید  1-2هفكه قبر ا ضدعفونی ،كاب باید بخوبی آبپاشی شده و این عمهر چنهد بهار
تکرار شود تا بيور علفهای هر و اندام های تکثیری پهاتوژن ههای كهاکزاد وادار بهه فعالیه.
گردیده و تندش نمایند چون در این صورت حساسی .آنها نسب .به گارهای سهمی ا جملهه
مكیر بروماید به مراتگ بیشكر شده و راندمان ضد عفونی به میزان یادی افزایش می یابد ،پهس
ا کاهش رطوب .كاب و رسیدن آن به حد مناسگ میكوان عملیات ضدعفونی را انجام داد .
-5-4مواد آلی كاب نباید یادتر ا  ۵5باشد  .بدیهی اس .در صورت افزایش میزان مواد آلهی
كاب مدت مان تهویه مكناسگ با آن افزایش كواهد یاف. .
 -6-4میزان مصرف گا مكیر بروماید  51-71گرم در مكر مربع بوده و مدت مان ضد عفهونی
حداقر  72ساع .می باشد .مدت مان تهویه در شرایط محلوب  1-2هفكه و در صورت سهرد
بودن دمای كاب و یاد بودن مواد آلی كاب و نیز یاد بهودن درصهد ر

كهاب  5-4،هفكهه

كواهد بود.
 -7-4انجام عملیات ضد عفونی كاب بوسیله گا مكیهر برومایهد در یهر پوشهش پالسهكیکی
ضخیم و ترجیحا دو الیه صورت پيیرفكه و مسئولی .انجهام آن بعههده شهرکكهای مجها ضهد
عفونی و کارشنا

ناظر حفآ نباتات می باشد .صدور گواهی ضد عفونی توسط شرک .ضهد

عفونی کننده الزامی اس..
 -8-4سرند کردن كاب ضد عفونی شده قبر ا گلدان گیری  ،گها باقیمانهده در كهاب را بهه
حداقر می رساند.
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-7-4در صورت وجود محدودی .مانی ا نظر تهویه و الزام به کاشه .سهریعكر قلمهه ههای
ریشه دار در گلدان می توان با شسكشوی كاب ضهدعفونی شهده یها مقهادیر یهادآب در 5-2
مرحله مان انكظار را کاهش دادکه درا ین صورت مدت مان انكظار  5-7رو كواهد بود انجام
این روش در صورت باال بودن میزان مواد آلی كاب نیز توصیه می شود
 -5اسكفاده ا واپام (مكام سدیم)برای ضد عفونی شالوده كاب گلدان قبر ا کاش: .
-1-5كاب مورد نظر برای ضد عفونی باید نسبكا كشک باشد .
-2-5پهن کردن كاب به ارتفا 11سانكی مكر برروی پوشش پالسكیکی بنحهوی کهه لبهه ههای
پالسكیک یرین بكواند کناره های پالسكیک روئی را بپوشاند .
 -5-5تهیه محلول واپام به میزان  111-141سانكی مكر مکعگ به ا ای هر مكر مربع سح كاب
پهن شده ( 51لیكر محلول سم برای پاشیدن بر روی  11مكر مربع كاب به ارتفا  11سانكی مكر
کافی اس)..
 -4-5پوشاندن كاب ضدعفونی شده با پالسكیک بحور کامر و بنحوی که هیچ گونه راه فراری
برای گا تولید شده (مكیر ایزو تیوسیانات )وجود نداشكه باشد.
 -5-5مدت مان ضد عفونی حداقر  72ساع .بوده و پس ا عملیات تهویه كاب بمدت -4
 5هفكه انجام می شود بهم دن كاب هر هفكه در طول مدت تهویه ضروری اسه .در آكهرین
مرحله هوادهی انجام سرند الزامی اس..
 -6-5دمای مناسگ كاب بهرای انجهام عملیهات ضهدعفونی كهاب بها واپهام  15-25درجهه
سلسیو

می باشد در دمای بیش ا 51درجه سلسیو

به دلیر تبدیر سریع آن به گها كحهر

ناب مكیر ایزو تیوسیانات اسكفاده ا آن برای ضدعفونی كاب توصهیه نمهی شهود در صهورت
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پائین بودن دمای كاب ()5 -11درجه سیلیو

و نیز مرطوب بودن كاب و الزام به انجام ضد

عفونی  ،مصرف واپام نكیجه بهكری در مقایسه با مكیر بروماید كواهد داش..
-8ضد عفونی كاب گلدان پس ا کاش: .
در این مرحله صرفا میكوان ا قارچ کشهای موثر مانند کاپكهان  ،کاربنهدا یم و سهایر ترکیبهات
مكناسگ با نو پاتوژن اسكفاده نمود و شدت كسارت را کاهش داد .در مورد کنكرل نماتهدهای
پارا ی .گیاهی غیر قرنحینه ای با مصرف نماتد کشهای توصیه شده نظیر راگبی 5 ،گرم گرانول
 ۵11به ا ای هر گلدان آلوده در یک یا دو نوب .امکان پيیر میباشد .
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